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ARESZT ZA KAMPANIĘ
NA RZECZ OSÓB
ZAGINIONYCH
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Kiedy zaginął mąż Hanan Badr el-Din, jej życie
całkowicie się zmieniło. Ostatni raz widziała go
w telewizji – po udziale w proteście w lipcu
2013 roku był w szpitalu, ranny. Jednak gdy
Hanan dotarła do szpitala, nie mogła go znaleźć.
Szukała męża wszędzie - na posterunkach
policji, w więzieniach, szpitalach, a nawet
kostnicach. Nikt nie był w stanie jej powiedzieć,
co się z nim stało.
Mąż Hanan jest jedną z setek zaginionych osób,
w których zaginięcia zamieszane są egipskie siły
bezpieczeństwa. Szacuje się, że każdego dnia
egipska policja lub wojsko zatrzymuje
3-4 osoby, głównie działaczy politycznych,
studentów, demonstrantów, uczniów - nawet
14-letnich, których los pozostaje później
nieznany. Rząd Egiptu zaprzecza, żeby taka
sytuacja miała miejsce.

Hanan nie dała za wygraną. Jej determinacja
pomogła dotrzeć do osób, których bliscy również
zaginęli. W 2014 roku współzałożyła grupę
zajmującą się poszukiwaniem prawdy
o zaginionych i teraz jest jej główną działaczką.
Ostatnia próba dotarcia do informacji na temat
jej męża zakończyła się aresztowaniem Hanan
i postawieniem jej fałszywych zarzutów
o przynależność do zakazanej organizacji. Grozi
jej za to co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.
Wezwij władze Egiptu do wycofania
wszystkich zarzutów oraz bezwarunkowego
i natychmiastowego uwolnienia Hanan.
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Napisz do Prezydenta
Egiptu
Wezwij go do wycofania wszystkich zarzutów oraz

Okaż Hanan
swoje wsparcie
Wyślij jej wiadomość (poprzez prawnika) i okaż swoją solidarność.
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